Joensuussa 14.9.2018
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen!
Toivotamme Sinulle antoisaa uutta työkautta teologisten kysymysten parissa.
Alkaneella syyskaudella tarjoamme kolme mielenkiintoista yleisöiltaa ja
yhden päiväseminaarin, jotka kaikki liittyvät ajankohtaisiin aiheisiin.
Syksyn 2018 tilaisuudet
+ Tiistaina 25.9. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen
luentosali AT 100. Professori Martin Ubani: Uskonnonopetuksen ajankohtaisia
haasteita
Suomalainen katsomusopetusmalli on kansainvälisesti arvioituna harvinaislaatuinen.
Vastaava uskontokuntaperustainen malli on käytössä muualla maailmassa lähinnä
Itävallassa ja joissakin Saksan osavaltioissa.
2000-luvun alussa uskonnon opetus määriteltiin Suomen koululaitoksessa ”oman uskonnon
opetukseksi” tunnustuksellisen opetuksen sijaan. Vuonna 2014 opetushallitus määritteli
uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja 2015 lukion opetussuunnitelman
perusteet.
Opetussuunnitelmaprosessissa uskonnonopetuksen sisältöä ja tavoitteistoa pyrittiin
kehittämään nykyajan globaaleja ja yhteiskunnallisia vaatimuksia huomioiden. Aiempaa
paremmin pyrittiin huomioimaan myös muun muassa katsomuksellisen dialogin kysymyksiä.
Suomalaisen katsomusopetuksen muodosta ja tavoitteistosta on jatkuvasti keskusteltu. Näin
on myös tällä hetkellä.
Uskonnonopetukseen liittyy monia ajankohtaisia haasteita. Martin Ubani käsittelee muun
muassa eriytetyn ja yhdistetyn katsomusopetuksen kysymyksiä, negatiivisen
uskontokäsityksen tuomia haasteita, uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja
merkityksellisen opetuksen ongelmia sekä opettajankoulutuksen erityiskysymyksiä.

+ Keskiviikkona 21.11. klo 16.15 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Aurora II rakennuksen luentosali AU 100. Professori emeritus Esko Valtaoja ja piispa,
dosentti Jari Jolkkonen: Usko ja tiede – kaksi kieltä, yksi todellisuus? Tilaisuuden
avaus: Danielle Miettinen (Veritas Forum) ja Hannu Mustakallio (KTS). Moderaattori:
professori Kati Tervo-Niemelä. Tilaisuus järjestetään yhdessä Veritas Forumin
kanssa.
Kerromme lisää keskustelutilaisuudesta myöhemmin. Olemme varanneet tavallista
suuremman salin – saman, joka on ollut symposiumien kokoontumispaikkana. Professori
Valtaoja on tutkitusti yksi Suomen tunnetuimmista tiedemiehistä. Mahtuvatko kaikki paikalle?

+ Tiistaina 11.12. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen
luentosali AT 100. Yliopistonlehtori Damaskinos Olkinuora: Pyhän Athosvuoren
hengellinen perintö

Damaskinos Olkinuora kertoo yli tuhat vuotta vanhan pyhän Athosvuoren luostaritasavallan
hengellisyydestä niin historian varrella kuin tänäkin päivänä. Hän on itse paitsi Itä-Suomen
yliopiston systemaattisen teologian ja patristiikan yliopistonlehtori myös Athosvuoren
pyhittäjä Ksenofonin luostarin munkkidiakoni.
Athosvuori on ainutlaatuinen, UNESCOn maailmanperintökohteeksi luetteloitu autonominen
alue Kreikassa. Sen kaikki lähes kolmetuhatta asukasta ovat ortodoksisia munkkeja.
Niemimaa on suljettu naisilta. Sillä on kaksikymmentä pääluostaria sekä satoja pienempiä
asumuksia.
Historian varrella Athosvuori on ollut merkittävässä asemassa niin ortodoksisen opin kuin
hengellisen kilvoittelunkin suunnannäyttäjänä. Luostarit varjelevat myös taideaarteita ja
henkistä kulttuuriperintöä: tuhatvuotisten rakennusten, ikonien ja kirkkokalusteiden lisäksi
Athoksen kirjastoissa on kymmeniätuhansia Bysantin aikaisia käsikirjoituksia, joissa riittää
edelleen työsarkaa nykytutkijoille.

+ Keskiviikkona 17.10.2018 klo 9–13, Itä-Suomen yliopisto, Natura-rakennus, sali N
105, avioliittoseminaari, joka järjestetään yhdessä Itä-Suomen yliopiston teologian
osaston avioliiton tutkimusryhmän kanssa.
- Apulaisprofessori Pekka Metso: Keskustelu samaa sukupuolta olevien
parisuhteesta ortodoksisessa kirkossa 1990–2018
- Yliopistonlehtori, dosentti Vesa Hirvonen: Eronneiden vihkiminen
kirkolliskokouksessa 1876–1999
- Väitöskirjatutkija, TM Laura Kallatsa: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
pappien muuttuneet asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan
- Väitöskirjatutkija, TM Saila Karppinen: Samaa sukupuolta olevien kristittyjen
avioparien kokemukset ja käsitykset yhteiselämästä puolisonsa kanssa
- Professori Antti Raunio: Systemaattisen teologian näkökulma avioliittoon
- Ylisopistonlehtori, dosentti Jouko Kiiski: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta
Eduskunnan hyväksymä sukupuolineutraali avioliittolaki on herättänyt paljon keskustelua
yhteiskunnassa ja myös kristillisissä kirkoissa. Tämän vuoksi Itä-Suomen yliopiston
teologian osastossa on käynnistetty useita avioliittoon liittyviä tutkimuksia. Avioliiton
tutkimusryhmän yhteistyökumppanina on Kirkon tutkimuskeskus. Seminaarissa
puheenvuorojen käyttäjät esittelevät tutkimustensa alustavia tuloksia ja niistä voidaan
yhdessä keskustella.
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